
Mededelingen De hieronder genoemde informatie heeft geen officiële status. De officiële bekendmaking kunt u vinden in het elektronisch gemeenteblad, via www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad. 
Aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn nog niet openbaar en liggen ook niet ter inzage. Dit is pas het geval als een omgevingsvergunning verleend is. Ook kan er alleen bezwaar worden 
gemaakt op een verleende omgevingsvergunning, niet op een aanvraag.

Aanvragen
Appelscha
05-01 Zandvlakte - Bosberg    
 evenementenvergunning
 organisatie beachvolleybal 1 juli 2023   

Donkerbroek
27-12  Balkweg 6     
 omgevingsvergunning    
 isoleren volledig dakconstructie en  
 plaatsen zonnepanelen 

Fochteloo
27-12 West naast nr. 3B   
 evenementenvergunning
 organisatie Dorpfeest 8,9 en 
 10 september 2023 

Langedijke
27-12 Klokhuisdijk 1   
 omgevingsvergunning    
 verlengen ligboxenstal

Oosterwolde
28-12 Kadastraal D 2332   
 omgevingsvergunning 
 realiseren duurzaam mobiliteitscentrum

03-01 Bonghaer 1
 omgevingsvergunning
 kap 3 bomen

Verleende vergunningen
Appelscha
29-12 Boerestreek Drents Friese Wold
 evenementenvergunning  
 organisatie Runforestrun Drents Friese
 Wold 14 januari 2023 

05-01 Boerestreek 17 – Drents Friese Wold
 evenementenvergunning
 organisatie Winterwandeltocht op 
 5 februari 2023 

Donkerbroek
30-12 Schapendrift 6A   
 omgevingsvergunning
 vernieuwen en verhogen kapconstructie

Oldeberkoop
30-12 Schuinpad 45   
 omgevingsvergunning
 bouw bijgebouw tbv schoonheidssalon
 
Waskemeer
02-01 Kruisweg 32A   
 omgevingsvergunning
 oprichten kleine windturbine

Wilt u bezwaar maken? 
Voor de procedures verwijzen we u naar 
www.ooststellingwerf.nl/bezwaar
Reacties n.a.v. vergunningen
Uw reacties, bedenkingen, bezwaren of zienswijzen 
kunt u schriftelijk richten aan: Burgemeester en 
wethouders Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

De provincie Fryslân stelt geld beschikbaar om 
inwoners en lokale ondernemingen dichter bij 
elkaar te brengen. Daarvoor wordt de 
eenmalige subsidieregeling ‘Mienskip en 
Bedriuw yn ferbining’ in het leven geroepen. 
Vanuit resterende coronanoodsteungelden is  
€ 330.000,- beschikbaar gesteld om initiatieven 
uit de Mienskip te ondersteunen. Op maandag 
16 januari 2023 gaat de regeling open. 

Noodfonds (No en Moarn II) beschikbaar. 

Werkwijze
Via het officiële aanvraagformulier op de 
website van de provincie Fryslân kan het 
subsidiebedrag worden aangevraagd. 
De provincie publiceert het formulier 
vlak voor de openstelling op www.fryslan.frl/
mienskipenbedriuwynferbining. Hier is ook alle 

Subsidieregeling ‘Mienskip en Bedriuw yn Ferbining’ 
Mienskip en Bedriuw yn Ferbining
De regeling subsidieert initiatieven die 
meerdere keren per jaar terugkomen en vanuit 
een stichting of vereniging zijn ingediend. 
Daarnaast is het een vereiste dat bij het 
initiatief twee lokale ondernemingen betrokken 
worden. Er is ruimte voor 15 initiatieven per 
regio en voor de regio Wadden zes initiatieven. 
Per initiatief is € 5000,- (maximaal) uit het 

overige informatie over de regeling te vinden. 
De regeling wordt eenmalig opengesteld van  
16 januari 2023 tot en met 17 februari 2023. 
Voor vragen kunnen initiatiefnemers contact 
met het klantcontactcentrum van de provincie 
opnemen via telefoonnummer: 058 - 292 59 25 
of mailen naar: provincie@fryslan.frl. 

Bel,mail Of kOm langs
• (0516) 820 100
• GBT@ooststellingwerf.nl
• Inloopspreekuur op werkdagen 

van 9.00 tot 13.00 uur
Gemeentehuis Oosterwolde
('t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde) 

www.OOststellingwerf.nl

Samen kijken we naar wat er wel kan
Als Gebiedsteam zetten wij ons in voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken. Of dit nu op het gebied is 
van geld, opvoeden, zorg of iets anders.... Wij zetten ons 100% in om samen met jou verder te komen. Dit doen we 
met een luisterend oor en begrip voor iedereen. We zoeken samen met jou naar mogelijkheden. 

HOe kun je bij Ons terecht? 
Heel eenvoudig: neem contact met ons op. Je kunt bellen, 
mailen of je loopt bij ons binnen. Samen kijken we wat je  
nodig hebt. Wat je ons vertelt, bepaal je zelf. Je kunt  
zelfs anoniem om hulp of advies vragen. We behandelen  
jouw verhaal altijd vertrouwelijk. Samen kijken we hoe we je 
zo goed mogelijk verder kunnen helpen.

WiesjePeter

Tineke

Samen 
kijken 

we naar wat 
wel kan

Jan
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Adresgegevens
’t Oost 11, Oosterwolde

Postbus 38, 8430 AA Oosterwolde

www.ooststellingwerf.nl

gemeente@ooststellingwerf.nl

 Ooststellingwerf

 @Owerf

 @Ooststellingwerf

Openingstijden gemeentehuis
Maandag  08.30 – 12.30

Dinsdag en woensdag 08.30 – 16.30

Donderdag 08.30 – 19.30

Vrijdag 08.30 – 12.30

We werken op afspraak. Maak online een afspraak 

via www.ooststellingwerf.nl/afspraakmaken 

of bel naar 14 0516.

Milieustraat
Nanningaweg 47b, 8431 AC Oosterwolde

(0900) 21 00 215

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.30 uur

Zaterdag 8.30 - 14.30 uur

Vooraf reserveren is wenselijk, via de 

Afvalapp van Omrin of via www.omrin.nl. 

Gebiedsteam
Gemeentehuis  

’t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde 

(0516) 820 100 

GBT@ooststellingwerf.nl 

www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam

De vrije inloop is elke werkdag van 

9.00 – 13.00 uur.

In gesprek met B&W 
Voor een gesprek met de burgemeester of  
een wethouder kunt u een afspraak maken via 
14 0516.

www.fryslan.frl/mienskipenbedriuwynferbining
www.fryslan.frl/mienskipenbedriuwynferbining
http://www.ooststellingwerf.nl
http://www.ooststellingwerf.nl
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Kom je in de 
problemen door 
de hoge (energie-)
prijzen?

Of ken je iemand die hulp kan gebruiken? 
De gemeente heeft verschillende regelingen, 
zoals een tijdelijk noodfonds. 

Anderen helpen?
Ken je mensen die in de geldproblemen 
zitten of komen? Wijs ze dan op de 
verschillende regelingen. Heb je ideeën 
om anderen te helpen? Zoals een lokale 
weggeefhoek of een buitenkoelkast waar 
mensen een gratis maaltijd uit kunnen 
pakken. Dan kan je ook subsidie aanvragen. 
Kijk op www.ooststellingwerf.nl/energie
bij inwonersinitiatieven. 

Tijdelijk noodfonds

Kijk voor meer informatie op onze website www.ooststellingwerf.nl/energie

Andere regelingen 
Daarnaast zijn er allemaal andere 
regelingen zoals de eenmalige 
energietoeslag 2023. De regeling 
voor de eenmalige energietoeslag is 
aangepast. Er kunnen nu meer mensen 
gebruik van maken. Kijk voor meer 
informatie op onze website.

Door de hoge (energie-)prijzen 

komen steeds meer inwoners in 

geldproblemen. De gemeente heeft nu 

een tijdelijk noodfonds. Voor inwoners 

die door hoge (energie-)kosten 

dringende geldproblemen hebben. 

Denk bijvoorbeeld aan een (dreigende)
huisuitzetting, beslaglegging of afsluiting 
van gas, water en licht. Het noodfonds is 
voor een korte periode, voor extra hulp aan 
inwoners tijdens de wintermaanden.

Maak voor het noodfonds een afspraak 
met de budgetadviseur van het Gebieds-
team van de gemeente. We kijken wat de 
beste hulp is bij jouw persoonlijke situatie. 
Bel of stuur een e-mail voor een afspraak. 
Het tijdelijke noodfonds is er tot 31 maart 
2023. Kijk voor meer informatie op 
www.ooststellingwerf.nl/energie.

Meer informatie
Kijk voor alle regelingen, meer informatie 
en of je in aanmerking komt op onze 
website: www.ooststellingwerf.nl/energie

Kom je er niet uit? 
Neem dan contact met ons op. 
Let op: voor het tijdelijke noodfonds is het 
alleen mogelijk op afspraak langs te komen.
Bel of mail ons voor een afspraak. 

Gebiedsteam van de gemeente:
 0516 820 100
 GBT@ooststellingwerf.nl
 Vrije inloop zonder afspraak: 

op maandag t/m vrijdag 
van 9.00 tot 13.00 uur
Gemeentehuis: 
’t Oost 11, 8431 LE Oosterwolde

Kijk voor meer informatie op onze website www.ooststellingwerf.nl/energie

In 2023 geen OZB-heffing voor 
gebruikers niet-woningen.

In 2023 betalen ondernemers geen 
rioolheffing (gebruikersdeel) voor 
de eerste 200m3 waterverbruik in 

hun bedrijfspand. 

De gemeenteraad van Ooststellingwerf trekt € 1,25 miljoen uit voor maatregelen 
die inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen en onderwijs 
ondersteunen nu de inflatie stijgt en de energieprijzen zo hoog zijn. 
Daarnaast wordt er €400.000 euro ingezet voor ondernemers. 
De maatregelen zijn gericht op de korte termijn, omdat de nood nu hoog is. 
Bekijk hieronder de maatregelen. Per maatregel kan je in dit overzicht zien of 
deze automatisch wordt verrekend of aangevraagd moet worden: 

Automatisch, geen actie nodig. Kom in actie en vraag steun aan. Bekijk op 
www.ooststellingwerf.nl/energie de voorwaarden per maatregel!

Geen OZB 
niet-woningen in 2023

Verlaging rioolheffing 
niet-woningen in 2023

Steunmaatregelen 
ondernemers

135.000+ = 400.000265.000

Ondersteuning voor ondernemers

Algemene 
uitvoeringslasten 

van de verschillende 
maatregelen.

Per leerling krijgen 
basisscholen en voortgezet 

onderwijs een bedrag van € 40. 
Dit wordt met de 
school geregeld.

Het tarief vastrecht 
afvalstoffenheffing wordt 

in 2023 verlaagd met 
€ 38,50 per huishouden. 

Lukt het je niet meer om de 
kosten te betalen? Dan kan je 
misschien gebruik maken van 

het tijdelijke noodfonds. 
Kijk op de website voor de 

voorwaarden en hoe het werkt.

Er is subsidie voor warmteplekken 
in elk dorp/elke wijk. Hier kunnen 
inwoners naartoe komen om warm 
te zitten en anderen te ontmoeten. 

Zo besparen zij op de energie-
kosten van hun woning.

Je kan een bedrag van maximaal 
€ 5.000,– aanvragen voor een 

warmteplek in één van de dorpen 
in Ooststellingwerf via de website.

Heb je ideeën om anderen te 
helpen? Dan kan je hier subsidie 

voor aanvragen. Kijk op de website 
bij inwonersinitiatieven.

Verenigingen en stichtingen in de 
gemeente Ooststellingwerf kunnen 

in grote financiële problemen 
komen doordat zij in 2022 meer 
moesten betalen voor energie. 
Een vereniging of stichting kan 

met terugwerkende kracht subsidie 
aanvragen uit het noodfonds voor 

de energiekosten over het jaar 
2022. Aanvragen kan tot en met 

februari 2023 via de website.

WarmteplekkenIndividuele inwoners Onderwijs Lastenverlichting via afval-
stoffenheffing

Totaal aan
maatregelen

UitvoeringslastenKleine inwoners-
initiatieven

130.000+
Maatschappelijke 

organisaties

++ + 90.000 + + = 1,25
miljoen

25.000 370.000150.000 435.000 50.000

 TIJDELIJK
NOODFONDS

Naast de maatregelen heeft de 
gemeente ook andere regelingen, zoals 
de eenmalige energietoeslag. De regeling 
voor de eenmalige energietoeslag 2023 
is aangepast. Er kunnen nu meer 
mensen gebruik van maken. Kijk op 
de website voor meer informatie.

Energietoeslag

We ondersteunen inwoners, maatschappelijke organisaties, 
verenigingen, onderwijs en ondernemers met verschillende maatregelen 

vanwege de hoge energielasten en inflatie.

Maatregelen energielasten en inflatie


